Tennis, motion og samvær for alle aldre

Banepleje/Booking/Takt og tone
Vi er i Nyborg Tennisklub meget glade for vores anlæg. Både baner og klubhus med alt dets
indhold og udstyr. For at vi skal kunne opretholde en høj standard, gode baner, rent service,
varmt vand og alt det, der gør faciliteterne til det de er, er det vigtigt at vi ALLE viser ansvar
og tager vare på anlægget.
Nogle ansvarsområder har bestyrelsen valgt at lægge hos professionelle, som sørger for at
forudsætningerne for os som klub og dig som medlem, hver dag kan komme til et
velfungerende anlæg. Men den største vedligeholdelsesdel ligger faktisk på dig som medlem ved at du passer på baner, udstyr, klubhus og andet – hver gang du skal bruge, bruger og
har brugt det.
Det er alle medlemmers og ikke kun bestyrelsens ansvar, at der er ryddeligt og præsentabelt
på anlægget.
Det forventes at du gør dig bekendt med og følger nedenstående retningslinier:
Banereservering:
For alle gælder det, at man skal reservere en bane for at kunne spille – og der skal stå 2
navne ud for den bane og den time man ønsker at spille.
Man må kun reservere i eget navn – altså ikke ”låne” ægtefælles, barns eller andres
navn!
Ungdomsspillere må ikke reservere baner efter kl. 16. Ældre-spillere må ikke reservere baner
efter kl. 14.
Udendørsbaner:
Tennisbanerne må kun betrædes med tennissko.
Løbesko og andre sko med kraftigt mønster i sålen laver mærker i banerne og ødelægger
toplaget og må derfor ikke anvendes.
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Før du spiller:
Vand banen om nødvendigt – i de varme sommermåneder er det sjældent det ikke er
nødvendigt. Fej evt. linjerne.
Vanding er vigtig. Det holder spillefladen smidig og fast. Gruset bliver på banen og ender ikke i
naboernes haver. Våde, glatte baner evt. med pytter må der under ingen omstændigheder
spilles på.
Mens du spiller:
Luk opståede huller med foden. Ved at lukke hullerne straks er chancen for at banen tager
varig skade minimeret.
Efter du har spillet:
Læg gruset på plads; Dvs. brug gerne skraber og fej herefter. Fej i en spiralform. Brug af
skraber er vigtigt - især ved sæsonstart. Det er med til at holde spillefladen jævn. Ved at feje i
en spiral holdes gruset på spillefladen. Start minimum en kostebredde udenfor banen og
fuldend spiralen ca. ved servelinjen og træk så kosten ud på plads. Undgå at løfte kosten. Det
giver grus volde med fejlopspring til følge. Fejer du helt ud mod hegnet og får lagt gruset bag
baglinien på plads, undgås lavninger på banen og banen virker mere indbydende for de næste.

OBS! Undlad at feje linjer efter du har spillet, gør det hellere før du skal spille. Blotlagte
linjer er sårbare for især regnvejr. Ved at vente med at feje linjerne, er du med til at sikre, at
linjerne bliver liggende fast og uden volde omkring sig.
Klubhus:
Al rygning er forbudt indendørs. Det gælder også i køkken, omklædning, på toiletter,
spiseområdet og i øvrigt alle rum i huset.
Sko med rødt tennisgrus skal ikke forekomme i klubhuset – tør skoene grundigt af inden du
går ind – eller endnu bedre: ta’ dem af inden du går ind!
Man rydder op efter sig selv i klubhuset. Dvs. stiller borde og stole på plads, brugt service
vaskes op eller stilles i opvaskemaskine. Opvaskemaskinen startes og tømmes af brugerne.
Affald, madrester, tomme flasker og lignende skal ikke efterlades i klubhuset, Og ellers sørger
man for, at det er rent og pænt når man har brugt anlægget.
Låse og slukke:
Sidste medlem, som forlader klubhuset, sørger for, at alle vinduer er lukket, at alt lys er
slukket, og at dørene er låst.

